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Filial da espanhola Celeo Redes coloca promissórias no Brasil por mais 

de 90 milhões de dólares 

Serra da Ibiapaba Transmissora de Energia constrói linha de transmissão entre os Estados do 

Piauí e Ceará 

Ingrid Rojas  

 

A companhia brasileira, Serra da Ibiapaba Transmissora de Energia, subsidiária da Celeo Redes Brasil, realizou 

- em 31 de julho - a primeira emissão de promissórias comerciais, em uma só série, no mercado local por 91,6 

milhões de dólares (380 milhões de reais ao 29 de agosto). Os valores são remunerados com um juro de 

108,5% da taxa CDI e têm como data de vencimento, o dia 29 de janeiro de 2021. 

https://br.lexlatin.com/portal/noticias/filial-da-espanhola-celeo-redes-coloca-promissorias-no-brasil-por-mais-de-90-milhoes-de
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Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assistiu a emissora e à sua casa matriz, esta última como garante 

dos valores. Por sua parte, Demarest Advogados assessorou o Banco Santander (Brasil) que foi o principal 

agente de colocação. 

Desde março de 2018, a Serra da Ibiapaba Transmissora de Energia conta com uma concessão para a 

prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. 

A empresa deve construir uma linha de transmissão elétrica de 366 quilômetros, entre os Estados do Piauí e 

Ceará, que deve entrar em operação comercial em março de 2023. 

A Celeo Redes Brasil, anteriormente Elecnor Transmissão de Energia, é parte da espanhola Celeo Redes, que 

promove, constrói e explora projetos de infraestruturas energéticas. A companhia também tem ativos no 

Chile. 

Assessores legais 

Assessores da Serra da Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. e da Celeo Redes Brasil S.A.: 

•Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associadas Amanda 

Sobreira Arêas e Isabella Braga. 

 

Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A.: 

• Demarest Advogados: Sócios Thiago Giantomassi Medeiros e Andoni Hernandez Bengoa. Associado 

sênior Marcelo Simon Ikeziri. Associados Lucas Manna Sponda e Beatriz Nascimento. 

 
 

 


